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1. POPIS PRVNÍ ETAPY 

První etapa projektu Optimalizace Národního číselníku indikátorů byla zahájena po podpisu 
smlouvy 7. ledna 2009 úvodní schůzkou se zástupci zadavatele a zpracovatele. Na schůzce 
byl domluven postup prací a komunikace, předány informace o současném stavu NČI a 
agregačních map jednotlivých operačních programů a předány podkladové materiály 
potřebné k práci na projektu. 

Po úvodní schůzce proběhla interní schůzka expertů zpracovatele a rozděleny úkoly mezi 
jednotlivé garanty operačních programů. 

Část týmu zpracovatele začala ihned po podpisu smlouvy pracovat na metodice pro 
hodnocení vedlejších a dopňkových indikátorů, která má sloužit k rozklíčování využitelnosti 
případně nově navržených monitorovacích indikátorů. Součástí metodiky je také Check list 
pro nově navrhované indikátory. Metodika i check list byly průběžně zasílány zadavateli 
k připomínkování a zároveň probíhali osobní schůzky mezi zpracovateli příručky a zástupci 
zadavateli. 

Při tvorbě metodiky se zpracovatel potýkal s těmito skutečnostmi: 

� nezbytnost předefinování některých pojmů s ohledem na stav před a po 
realizaci tohoto projektu; 

� nastavení funkčního postupu posuzování nezažazených indikátorů (postup byl 
podrobně definován v metodice); 

� zajistit praktickou využitelnost metodiky pro další práci NOK (navržen check 
list pro posouzení naplnění požadovaných kritérií). 

Druhá část týmu zpracovatele se obeznamovala s agregačními mapami tematických a 
regionálních operačních programů a metodikami a nazířezími souvisejícími s monitorováním 
SF EU. 

Výstupem první etapy je Metodika pro hodnocení vedlejších a dopňkových indikátorů, která 
bude dále v průběhu projektu upravována s ohledem na výstupy analýzy agregačních map a 
praktických zkušeností s vyhodnocováním indikátorů a jejich návrhem na zařazení mezi 
vedlejší nebo doplňkové. 
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2. METODIKA PRO HODNOCENÍ VEDLEJŠÍCH A DOPLŇOVÝCH 

INDIKÁTORŮ – VÝSTUP I. ETAPY 

V rámci I. Etapy projektu byl zpracován finální návrh metodiky. Její název byl po konzultaci 
se zadavatelem zvolen jako Metodika posuzování indikátorů pro zařazení do Národního 
číselníku indikátorů. 

Obsahem předloženého návrhu metodiky byl popis indikátorové soustavy včetně vymezení 
souvysejícých požadavků, definice pojmů a vymezení používané terminologie, postup 
posuzování nezařazených indikátorů, kritéria pro zařazení indikátorů do NČI a pravidla pro 
konstrukci map indikátorových soustav OP.  

Hlavní a stěžejní část předloženého návrhu metodiky tvoří podrobné definování postupu pro 
posuzování a vkládání indikátorů do NČI a podrobné vymezení jednotlivých kritérií, které byly 
dále rozpracovány do check listu. Navržený check list, tak tvoří nedílnou součást metodiky a 
složí jako nástroj pro správce číselníku (NOK) při pozuzování indikátorů. Vyplnění check listu 
ze strany ŘO navíc zajistí odpovídající zamyšlení nad konstrukcí nového indikátoru a zajistí 
tak jeho kvalitu. 

Pro optimální nastavení metodiky se dále počítá se zohledněním zkušeností jednotlivých 
garantů při posuzování vedlejších indikátorů. Tyto zkušenosti budou zapracovány spolu 
s připomínkami ze strany zadavatele do finální verze metodiky.  

Metodika byla po prvních kolách připomínkování doplněna a upravena zejména v těchto 
směrech: 

1. zjednodušení check listu (s ohledem na zajištění jeho vyšší akceptovatelnosti ze 
strany ŘO) 

2. zapracován postup při změně indikátorů (úprava kroků postupu, přidány další body) 

3. popsán postup práce s NČI (přidána podkapitola do kapitoly NČI a mapa indikátorové 
soustavy) 

4. určení Míry detailu, jako kritéria pro zařazení do NČI 

5. doplněny otázky z check listu k jednotlivým kritériím 

6. upřesněn způsob předání check listu (doplnění postupu) 

7. doplněn gestor, způsob schválení a platnost Metodiky (viz druhá strana metodiky) 

8. přidáno pravidlo, že centrální iindikátor nesmí být používán jako indikátor doplňkový 

9. úprava formátu mapy indikátorové soustavy OP 

10. další dílčí úpravy textu  



 


